Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Program na mesiac apríl 2018

Tatranská galéria - Elektráreň
VÝSTAVY
Výstava fotografií Asociácie profesionálnych fotografov Slovenska
APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie poslaním a ktoré šíria dobré meno
slovenskej fotografie doma a vo svete. Výstava bude koncipovaná ako prezentácia diel jednotlivých členov
asociácie, ktorí sa venujú rôznym fotografickým žánrom (portrét, krajina, reportáž, umelecká fotografia či komerčná
fotografia).
Výstava potrvá do 15. apríla 2018

Daniel SZALAI, Jozef BAUS - PREDOBRAZ
Výstava Jozef BAUS, Daniel SZALAI PREDOBRAZ, predstavuje experiment dvoch umelcov s obrazom, jeho pohyb
v priestore, či už iluzívny alebo reálny. Expandovanie maľby do špeciálnych inštalácií, ktorých súčasťou je aj
audiovizuálna zložka.
Vernisáž výstavy 20. apríla 2018 o 17.00 h
Výstava potrvá od 20. apríla 2018 do 20. mája 2018

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130 diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer
80-tich autorov.

Tatranská galéria - Artklub
Bedřiška ZNOJEMSKÁ Svet na gombík
Predajná výstava českej výtvarníčky tvoriacej v duchu romantického symbolizmu. Diela rozprávajúce
príbehy, ktoré v sebe nesú mystickú krásu, poetickosť a zvláštnu oduševnenosť.
Vernisáž výstavy 5. apríla 2018 o 17.00 h
Výstava potrvá od 5. apríla 2018 do 20. mája 2018

INÉ PODUJATIA
CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK Z DEJÍN UMENIA A KULTÚRY SPIŠA
Téma: Vplyv Poľska na umenie Spiša
Termín: 10. apríla 2018 (utorok) o 17.00 h
Miesto: Tatranská galéria v Poprade
Prednášajúci: MUDr. Jaroslav Grochola

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
Téma: Jarné tvorivé dielne
Termín: nedeľa 8. apríla 2018 od 14.00 h – 16.00 h
Miesto: Elektráreň TG v Poprade
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii

Štvrtkové soirée
Živá hudba každý prvý štvrtok v mesiaci v Artklube TG, kabaretné večery pre strednú generáciu.
5. apríla 2018 o 18.00 h

Vila Flóra Starý Smokovec
VÝSTAVY
AALTOVA PRÍRODA
Úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia.
Výstava je reinštaláciou projektu Kabinetu architektúry, Galérie výtvarného umenia v Ostrave a Aalto University
vo fínskom Espoo.
Výstava potrvá do 10. júna 2018

STÁLA EXPOZÍCIA
Tatry v umení
Kolekcia vybraných diel zo zbierok Tatranskej galérie predstavuje krajinomaľbu s tematikou Vysokých Tatier
v tvorbe olejomalieb, akvarelov a grafík výtvarníkov spätých s dedičstvom našich veľhôr.

GALÉRIA FERDINAND KATONA
Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

Viac na www.tatragaleria.sk

Zmena programu vyhradená

